
         

     

1.சமீபத்தில், அறிவியலாளர்கள், எந்தப் பண்டையகால விலங்கின் 

புடதபடிவத்திலிருந்து மிகப்பழடையான DNA’ஐக் கண்ைறிந்தனர்? 

அ) த ொன்மொ 

ஆ) திமிங்கலம் 

இ) மொமூத்  

ஈ) புலி 

✓ அண்மமயில், அறிவியலொளர்கள் மிகப்பழமமயொன DNA கூமைப் பதிவு 

தெய்துள்ளனர். அது, வடகீமழ மெபீரியொவில் 1.2 மில்லியன் ஆண்டுகள் 

வமை இருந்  மொமூத்துகளின் பற்களிலிருந்து பிரித்த டுக்கப்பட்டுள்ளது. 

உயிரினங்களின் பரிணொம வளர்ச்சிமயப் புரிந்துதகொள்வதிலும், அழிவு 

நிமலக்கொளொன உயிரினங்களின் பண்புகமள தீர்மொனிப்பதிலும் இது 

ஒரு தபரிய திருப்புமுமனயொகக் கரு ப்படுகிைது. 

 

2. சமீப சசய்திகளில் இைம்சபற்ற, துப்ரி புல்பாரி பாலம், பின்வரும் 

எந்த ஆற்றின்மீது கட்ைப்பைவுள்ளது? 

அ) பிைம்மபுத்திைொ  

ஆ) ககொபிலி 

இ) டீஸ்டொ 

ஈ) கலொகித் 

✓ அண்மமயில் பிை மர் கமொடி, பிைம்மபுத்திைொ ஆற்றின்மீது கட்டப்படவுள்ள 

துப்ரி-புல்பொரி பொலத்திற்கு அடிக்கல் நொட்டினொர். இப்பொலம், அஸ்ஸொமில் 

உள்ள துப்ரி மு ல் கமகொலயொவில் உள்ள புல்பொரி வமையிலொன 19 கிமீ., 

நீளத்திற்கு 4 வழிச்ெொமலயொக அமமக்கப்படவுள்ளது. இப்பொலம், பைொக் 

பள்ளத் ொக்கில் கபொக்குவைத்து இமணப்மப கமம்படுத்தும். 

✓ இது, வடகீமழ மொநிலங்களொன கமகொலயொ, மணிப்பூர், மிகெொைம் மற்றும் 

அஸ்ஸொம் இமடகயயொன த ொமலமவயும் குமைக்கிைது. 

 

3. “2021 TIME100 Next”, TIME இதழின் 100 வளர்ந்துவரும் தடல 

-வர்கள் பட்டியலில் இைம்சபற்றுள்ள ஒரே இந்திய ஆர்வலர் யார்? 

அ) ெந்திைகெகர் ஆெொத்  

ஆ) மகலொஷ் ெத்தியொர்த்தி 

இ) திஷொ ைவி 

ஈ) ெபூைொ ெர்கர் 

✓ “2021 TIME100 Next” என்ை  மலப்பிலொன TIME இ ழின் 100 “எதிர்கொ 

-லத்ம  வடிவமமக்கும்  மலவர்களின்” பட்டியல் தவளியிடப்பட்டது. 

ஒடுக்கப்பட்கடொரின் குழந்ம களுக்கு கல்வி கற்பிப்ப ற்கொகவும், ெொதி 

அடிப்பமடயிலொன வன்முமைகமளத்  டுப்ப ற்கொகவும் பணியொற்றி 

வரும் பீம் பமடயின்  மலவர் ெந்திைகெகர் ஆெொத் மட்டுகம இந் ப் 

பட்டியலில் இடம்தபற்றுள்ள ஒகை இந்திய ஆர்வலைொவொர்.  

✓ ஐக்கியப் கபைைசின் நிதியமமச்ெர் ரிஷி சுனக், டுவிட்டர் வழக்குமைஞர் 

விஜயொ கட்க , இன்ஸ்டொகொர்ட் நிறுவனரும்  மலமமச் தெயல் அதிகொரி 

-யுமொன அபூர்வொ கமத் ொ, இலொப கநொக்கற்ை நிறுவனமான Get Us PPE’ 

இன் ஷிகொ குப் ொ மற்றும் இலொப கநொக்கற்ை நிறுவனமான Upsolve’இன் 

நிறுவனர் கைொகன் பவுலூரி ஆகிய ார் இப்பட்டி லில் இடம்பபற்றுள்ள 

பிற இந்தி  வம்சாவளியினராவர். 

 

4. நூறாவது K9 வஜ்ோ என்ற கண்காணிக்கும் திறனுைன் தாரன 

இயங்கும் சதரறாச்சிடய இந்திய இோணுவத்திற்கு வழங்கியுள்ள 

நிறுவனம் எது? 

அ) DRDO 

ஆ) OFB 

இ) L&T  

ஈ) HAL 

✓ லொர்ென் & டூப்கைொ (L&T) நிறுவனமொனது நூைொவது K9 வஜ்ைொ என்ை 

கண்கொணிக்கும் திைனுடன்  ொகன இயங்கும் த கைொச்சிமய 

உருவொக்கி வழங்கியுள்ளது. இது, 2017’இல் கபொடப்பட்ட ஒப்பந் த்தின் 

கமடசி த கைொச்சியொகும். இந்  அமமப்பொனது த ன்தகொரிய பொதுகொப்பு 

நிறுவனமொன ஹன்வொ டிதபன்ஸிலிருந்து தபைப்பட்ட நுட்பத்துடன் கட்ட 

-ப்பட்டுள்ளது. குஜைொத்தின் ஹசிைொவில் உள்ள இந்திய இைொணுவத்தின் 

வளொகத்திலிருந்து இந் த் த கைொச்சி பணியில் கெர்க்கப்பட்டது. 

5. ‘QUAD’ என்பது இந்தியா, ஐக்கிய அசைரிக்க நாடுகள், ஜப்பான் 

ைற்றும் கீழ்க்காணும் எந்த நாடும் இடைந்த ஓர் அடைப்பாகும்? 

அ) ஐக்கியப்கபைைசு 

ஆ) ஆஸ்திகைலியொ  

இ) கனடொ 

ஈ) பிைொன்ஸ் 

✓ இந்தியொ, ஐக்கி  அதமரிக்க நொடுகள், ஜப்பொன் மற்றும் ஆஸ்திகைலியொ 

ஆகிய நொன்கு நொடுகளின் குழுமமொன ‘QUAD’இன் தமய்நிகைொக நடந்  

அமமச்ெர்கள் கூட்டத்தில் தவளியுைவு அமமச்ெர் S தஜய்ெங்கர் பங்ககற் 

-ைொர். சீனொவின் ஆக்கிைமிப்மபக் மகயொளுவ ற்கும், இந்க ொ-பசிபிக் 

பிைொந்தியங்களின் வலிமமமய கமம்படுத்துவ ற்குமொக கடந்  2017ஆம் 

ஆண்டில் QUAD ெங்கம் புதுப்பிக்கப்பட்டது. 

✓ ஐக்கிய அதமரிக்க நொடுகளின் அதிபர் கஜொ பிடன்,  ற்கபொது இக  சிக்கலு 

-க்கொன அதமரிக்கொவின் உறுதிப்பொட்மட மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளொர். 

 

6.ஜிலிங்-லாங்ரலாட்ைா இரும்புத்தாது சுேங்கம் & குவாலி இரும்புத் 

தாது சுேங்கம் ஆகியடவ அடைந்துள்ள ைாநிலம் எது? 

அ) பீகொர் 

ஆ) ஜொர்க்கண்ட் 

இ) ஒடிெொ  

ஈ) ெத்தீஸ்கர் 

✓ சுைங்கங்களுக்கொன மத்திய அமமச்ெர் பிைல்ஹொத் கஜொஷியும், ஒடிஸொ 

மாநில மு லமமச்ெர் நவீன் பட்நொயக்கும் அம்மொநிலத்திலுள்ள ஜிலிங்-

லங்கலொடொ இரும்புத் ொது த ொகுதி, குவொலி இரும்புத் ொது த ொகுதியில் 

உற்பத்திமய த ொடங்கிமவத் ொர்கள். இந்  இைண்டு சுைங்கங்களும் 

ஒடிஸொ மொநிலத்திற்கு சுமொர் `5000 ககொடி வருவொமயயும் பல்கவறு 

வி மொன கவமலவொய்ப்புகமளயும் ஈட்டித் ரும். 

 

7. COVID-19 சதாற்றின் சட்ைக்கூறுகள் குறித்த காைன்சவல்த் சட்ை 

அடைச்சர்கள் கூட்ைத்திற்கு தடலடைதாங்கிய நாடு எது? 

அ) இலங்மக  

ஆ) இந்தியொ 

இ) ஐக்கியப்கபைைசு 

ஈ) வங்கொளக ெம் 

✓ COVID-19 ப ாற்றின் ெட்டக்கூறுகள் குறித்  கொமன்தவல்த் உயர்மட்ட 

அளவிலொன ெட்டஅமமச்ெர்கள் கூட்டம், லங்மகயின் ெட்ட அமமச்ெைொல் 

 மலமம ொங்கப்பட்டது. இது, கொமன்தவல்த் தெயலகத் ொல் தமய்நிகர் 

முமையில் நடத் ப்பட்டது. 

✓ மத்திய ெட்டம் மற்றும் நீதித்துமை அமமச்ெர் ஸ்ரீ இைவிெங்கர் பிைெொத் 

ெொர்பொக, ெட்டம் மற்றும் நீதி அமமச்ெகத்தின் ெட்ட விவகொைங்கள் துமை 

தெயலொளர் அனூப் குமொர் தமண்டிைொட்டொ இந்தியொமவ பிைதிநிதித்துவப் 

-படுத்தினொர். COVID-19 த ொற்றுகொலத்தின்கபொது வழக்குகளுக்கு ெரி 

-யொன கநைத்தில் தீர்வுகொண்ப ற்கொக, இந்தியொ, கொதணொலி முமைமய 

பயன்படுத்திய ொக அமமச்ெர் அப்கபொது கூறினொர். 

 

8. நிறுத்திடவக்கப்பட்டிருந்த வீட்டுவசதித் திட்ைங்கடள நிடறவு 

சசய்வதற்காக இந்திய அேசு அடைத்த நிதியத்தின் சபயசேன்ன? 

அ) SWAYAM 

ஆ) SVAGRUH 

இ) SWAMIH  

ஈ) AHAM 

✓ Special Window for Completion of Construction of Affordable and Mid-

Income Housing Projects (SWAMIH) நிதி த்த  `250 பில்லியன் 

மதிப்பில் இந்திய அைசு அமமத்துள்ளது. 

✓ இந்தியொவில், நிறுத்திமவக்கப்பட்டிருந்  வீட்டுவெதித் திட்டங்கமள 

நிமைவு தெய்வ ற்கொக இந்  நிதியம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. SBICAP நிறுவ 

-னம் இ ன் நிதி கமலொளைொக உள்ளது. நடப்பு நிதியொண்டில் மட்டும் 16 

திட்டங்கமள நிமைவு தெய்து ஒப்பமடக்க உத்க சிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

 

  



         

     

9. அண்டைச் சசய்திகளில் இைம்சபற்ற, ‘கலா நாைக் அரிசி’ அல்லது 

சபளத்த அரிசி என்பதுைன் சதாைர்புடைய ைாநிலம் எது? 

அ) பீகொர் 

ஆ) உத் ை பிைக ெம்  

இ) மத்திய பிைக ெம் 

ஈ) மகொைொஷ்டிைொ 

✓ உத் ைபிைக ெ மாநிலமானது இருபது டன் தபளத்  அரிசி (‘கலொ நொமக்’ 

அரிசி என்றும் அமழக்கப்படுகிைது) ெைக்குகமள சிங்கப்பூருக்கு ஏற்றுமதி 

தெய்யவுள்ளது. இவ்வமக அரிசி, இந்தியொவில் விமளயும் நறுமண அரிசி 

-களின் வமககளுள் மிகச்சிைந்  ஒன்ைொகும். தபளத் த்ம  ஏற்றுக்தகொ 

-ண்டுள்ள நொடுகமள இலக்கொக மவத்து இது விமளவிக்கப்படுகிைது. 

இம , சித் ொர்த் நகர் மொவட்டத்தின் ‘ஒரு மொவட்டம் ஒரு  யொரிப்பு’ என 

உபி மொநில அைசு அறிவித்துள்ளது. 

 

10.புகழ்சபற்ற ‘கஜுோரகா நைன விழா’டவ நைத்துகிற ைாநில அேசு 

எது? 

அ) உத் ை பிைக ெம் 

ஆ) கமற்கு வங்கம் 

இ) மத்திய பிைக ெம்  

ஈ) பீகொர் 

✓ மத்திய பிைக ெ மொநிலத்தில் உள்ள கஜுைொகஹொ நகைத்தில் பண்மடய 

கொலத்திய பல்கவறு ஹிந்து மற்றும் ெமணக்ககொவில்கள் உள்ளன. இது, 

UNESCO’ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உலக பொைம்பரிய  ளமுமொகும். 6 நொள் 

நமடதபறும் ‘கஜுைொகஹொ நடன விழொ’வொனது 44 ஆண்டுகளுக்குப் 

பிைகு இம்முமை ககொவில் வளொகத்தில் த ொடங்கியுள்ளது.  

✓ நிமனவுச்சின்னங்கள் மற்றும் சிமலகமளச் கெ ப்படுத்துவது த ொடர்பொ 

-க எழுந்  புகொர்கமள அடுத்து, இந்திய த ொல்லியல் ஆய்வகம், ககொவில் 

வளொகத்தினுள் இவ்விழொமவ நடத்துவ ற்கொன அனுமதிமய இைத்து 

தெய்திருந் து. கடந்  நொற்பத்து நொன்கு ஆண்டுகளொக, இந் த் திருவிழொ 

திைந் தவளியிகலகய நடத் ப்பட்டு வந் து. 

 

 

 


